
 
 
 
 

 

Uhlířina 
Autor: Michal Balák 

Kategorie: Hlavní chod 

 2, 5 kg brambor 
 1 balení krupice 
 12 ks cibulí 
 450 g sádla 
 1 špetka soli 
 1 špetka drcený kmínu 
 kyselá okurka dle chuti 
 1 ks muškátového oříšku 
 2 ks vejce 

Ingredience na 15 porcí 

 

Pracovní postup 
Nakrájej cibuli na kostičky, osmaž na sádle do růžova a odstav 
z ohně. Oloupej brambory, nakrájej na kousky a dej je vařit 
s drceným kmínem. Než přijdou k varu, udělej těsto, které se nebude 
lepit: z krupice, vajec, soli a muškátového oříšku. K bramborám, 
které jsou z půli vařené, vkládej nočky z těsta. Po čtyřech minutách 
je slij a promíchej s cibulí osmahlou na sádle. Podávej s kyselou 
okurkou. 

Příběh 
Toto je recept, který mi připomíná dětství a čas strávený u mé 
babičky. Uhlířina bylo také jedno z prvních jídel, které jsem se 
v dospělosti naučil vařit. Nejvíce nám ale jídlo chutnalo druhý den, 
ohřáté na pánvičce. Dodnes si pamatuji, že noky už vypadaly 
vizuálně jako brambory a mě strašně bavilo poznat, co je nok a co 
brambora. Chuť okurky, která se k tomuto jídlu přikusuje je opravdu 
bomba. Později jsme tento recept obohatili tím, že se do mouky 
přidávala Vegeta a přikusoval se ještě ohřátý vídeňský párek.Vařím 
ji s chutí dodnes.   
  
                                                                                        
 



 

Ovenecký sýr 
Autor: Martin Šalek 

Kategorie: Hlavní chod  

 1, 2 kg ovčí brynzy 
 150 kg bílého jogurtu 
 125 g másla 
 1 svazek čerstvé petrželky 

Ingredience na 15 porcí 

 

 

 

 

Pracovní postup 
Do změklého, utřeného másla postupně zapracovávej brynzu. Vše 
zjemni bílým jogurtem a přidej najemno nakrájené čerstvé bylinky. 
Hotový sýr namaž na chleba a dozdob najemno nakrájenou červenou 
cibulkou. 

Příběh 
Ovenecký sýr je jednou ze Šesti pochoutek Prahy 6. Jedná se o sýr 
s odkazem na Bubeneč, které se kdysi říkalo Ovenec právě proto, že 
se zde chovaly ovce. 

 

 

 

 
 

                                                             

                                                                                         

 



 

Kaštanová polévka 
Autor: Olga Štěpničková 

Kategorie: Polévka 

 250 g jedlých kaštanů 
 200 ml čerstvé smetany 
 1/4 lžičky muškátového oříšku 
 1/2 l zeleninového vývaru 
 1 špetka soli 
 1 lžička cukru 
 1 lžička strouhaného zázvoru 

Ingredience na 15 porcí 

 

 

 

Pracovní postup 
Jedlé kaštany uvař ve vývaru, zalij smetanou, osol a přidej 
muškátový oříšek se zázvorem. Vše rozmixuj, přidej smetanu 
a sceď. Ozdob plátky kaštanů restovaných na másle. Dle chuti 
můžeš přidat cukr. 

Příběh 
Dříve než se babička vdala, vařila v Praze u velmi mlsné operní 
pěvkyně, která v Praze po určitou dobu hostovala. Ta nejoblíbenější 
jídla si zapisovala do sešitu a díky tomu neupadla v zapomnění a já 
jsem je podědila. Vždy vařila s láskou.  

 

 

 

 

 
 

                                                             
 



 

Štika s hořčicí 
Autor: Eva Poláková 

Kategorie: Hlavní chod 

 1 ks štiky 
 1 špetka soli 
 1 sklenice bílého vína 
 2 lžíce plnotučné hořčice 
 1 lžíce smetany 
 1 lžička cukru 
 1 špetka mletého bílého pepře 
 150 g másla 
 1 špetka muškátového oříšku  

Ingredience na 15 porcí 

 

Pracovní postup 
Vykuchej a očisti štiku od šupin, poté ji povař ve slané vodě. 
Omáčku udělej z vína, hořčice, smetany, cukru, pepře, špetky 
muškátového oříšku a másla, vše vyšlehej ve vodní lázni. Rybu 
ihned servíruj s teplou omáčkou. 

Příběh 
Tento recept mám z Pražské kuchařky mé babičky. 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

Kaldoun 
Autor: Věra Nálevková 

Kategorie: Polévka 

 3/4 kg husí nebo jiné drůbeží drůbky 
 1 ks celeru, petržele, mrkve, středně velké cibule, vejce 
 1 svazek petrželové natě kudrnka 
 1 hrnek mraženého nebo čerstvého hrášku 
 3 ks celého černého pepře 
 1 špetka zázvoru, muškátového květu 
 2 lžíce hladké mouky 
 30 g másla 
 1/8 l sladké smetany 
 1 ks žloutku 
 2 lžíce citrónové šťávy 
 1 špetka soli 
 80 g polohrubé mouky 

Ingredience na 15 porcí 

Pracovní postup 
Drůbky vlož do 1 litru osolené, vařící vody a zhruba po 1/4 hodině 
přidej pokrájenou, kořenovou zeleninu, cibuli, hrášek, celý pepř 
a zvolna vař. Potom zahusti světlou jíškou. Vyjmi uvařené drůbky, 
vykosti je a spolu s na růžičky rozebraným, uvařeným květákem 
(květák se musí vařit spolu s kmínem zvlášť v hrnci, aby neovlivnil 
chuť polévky) a domácími napřed uvařenými širokými nudlemi je 
opět vloží zpět a společně chvilku povař. Polévku zjemni smetanou 
s rozkvedlaným žloutkem a ochuť posekanou petrželkou, zázvorem 
a špetkou muškátového květu. Polévka je dostatečně  hustá. Nakonec 
ji na talíři zakápni citrónovou šťávou. Široké nudle (lze použít 
i kupované) vyrob z mouky a celého vejce. V mouce na vále udělej 
důlek, do něj rozklepni vejce a krouživým pohybem uhněť kuličku. 
Tu pak rozválej na tenkou placku o síle zhruba 1, 5mm, nechej sušit 
na utěrce. Z nepřesušené placky nakrájej 2cm široké pruhy a dlouhé 
asi 10 cm. Hotové nudle nechej dosušit na utěrce nebo válu.    

 

 

 

                                                            



 

Jehněčí (skopové) na majoránce 
Autor: Jaroslava Kadlasová 

Kategorie: Hlavní chod 

 1 kg jehněčí plece 
 1 ks cibule 
 70 g česneku 
 3 lžíce másla 
 1 svazek čerstvé majoránky 
 1 špetka soli 
 1 špetka pepře 

Ingredience na 15 porcí 

 

 

 

Pracovní postup 
Obrané jehněčí nakrájej na malé kousky a osol. V kastrole, na 
rozpuštěném másle, osmahni cibuli, přidej k ní maso a restuj cca. 10 
min., pak vše zalij vývarem a dus do měkka. Nakonec dej smetanu, 
krátce povař, dozdob čerstvou majoránkou a přidej lžíci másla.   

Příběh 
Ručně psaný babiččin recept s poznámkou, že česnek ona nedávala. 
Nesnášela ho celoživotně a jeho odér považovala za známku 
špatného vychování či nevhodného původu. Nebylo to jen kvůli 
jejímu žlučníku. Dříve skopové maso bývalo běžné a nebylo drahé. 
Majoránka potlačí eventuální nepříjemný odér. 

 

       

 

                                       

         



 

Šneci po pražsku 
Autor: Hana Auterská 

Kategorie: Hlavní chod 

 24 ks šneků 
 6 lžíce másla 
 2 ks žloutků 
 3 ks žemle 
 2 ks sardelek 
 3 lžíce smetany 
 1 špetka bílého mletého pepře 
 1 špetka muškátového oříšku 
 1 hrst čerstvé petrželky 
 1 stroužek česneku 
 1 špetka soli 

 

 

Pracovní postup 
Šnečí maso si jemně nasekej, žemle nakrájej na kostičky, přidej 
smetanu, dva žloutky, rozpuštěné tři lžíce másla a utřené dvě 
sardelky. Vypracuj fáš a přidej sekanou petržel. Ulity šneků naplň 
fáší a zagratinuj přepuštěným  máslem s česnekem.  

Příběh 
  

Tento recept je možná stoletý, možná ho každý zná, ale pro mě je 
vzácný, už jenom tím, že mi připomíná dobu mého táty a slávu jeho 
restaurace i jeho samotného. Tento staropražský recept možná 
nevymyslel,  možná někde našel a oprášil, ale když o šnecích se 
zaujetím vyprávěl, věřila jsem mu i to, že je sbíral sám. Posílám 
tento recept pouze jako čest jeho památce, aby zůstal i nadále 
prostřednictvím svých receptů mezi námi.  

 

 

                                         



 

Pečená kančí kýta s karamelovým zelím 
Autor: Michael Váňa 

Kategorie: Hlavní chod 

 300 g uzeného špeku 
 1 ks hlávky zelí 
 6 ks cibulí 
 4 snítky tymiánu 
 300 ml bílého vína 
 1 ks kančí kýty 
 3 lžíce soli 
 3 lžíce másla 
 4 lžíce sádla 
 4 lžíce cukru 
 1 lžička kmínu 
 1 ks citrónu 

Ingredience na 15 porcí 

Pracovní postup 
Kýtu očisti, prošpikuj, osol a pokap citrónovou šťávou. Otrhej snítku 
čerstvého tymiánu a vetři do masa. To nech 6 hodin v chladu 
odležet. Pak ho zprudka orestuj s velkými kusy cibule a špekem. 
Kýtu vrať do pekáče a podlij bílým vínem. Dál ho dej do vyhřáté 
trouby, peč na 150°C asi 2, 5 hodiny. Maso obracej dle potřeby 
a podlévej vínem. Měkkou kýtu vyjmi a nakrájej přes vlákno 
(provázek) asi na centimetrové plátky. Výpek lehce zastříkej vínem 
a nechej chvilku povařit. Dle potřeby dosol a ke konci přidej máslo, 
které nech rozpustit ve výpeku. Ten pak přeceď na nakrájené maso. 

Hlávkové zelí očisti a na sádle opeč s najemno nakrájenou cibulkou 
a špekem. Ke konci restování přidej cukr, který nech 
zkaramelizovat. Kastrol stáhni z ohně a až karamel zchladne, přidej 
ocet. Vše opět přiveď k varu. Zelí podus asi 15 minut, pak sejmi 
pokličku a ještě ho nech asi 20 minut na mírném ohni, aby se 
odpařila přebytečná tekutina. Ke konci vaření dle potřeby dochuť. 

Příběh  
Zvěřina a obzvlášť kančí maso bylo kdysi na pražských trzích a v 
restauracích běžně dostupná a oblíbená surovina jelikož divoká 
prasata žila v okolí Prahy. 

                                         



 

Uzené maso se šípkovou omáčkou 
Autor: Věra Nálevková 

Kategorie: Hlavní chod 

 1 kg uzené krkovice 
 3 ks cibule 
 3 ks nového koření 
 4 lžíce šípkové zavařeniny 
 1 lžíce másla 
 1 dl suchého bílého vína 
 2 lžíce strouhanky 
 1 lžíce cukru 
 2 lžíce citrónové šťávy 
 300 g mrkve 
 200 g celeru 

Ingredience na 15 porcí 

 

Pracovní postup 
Uzenou krkovici uvař ve vodě s cibulí a novým kořením do měkka. 
Očisti kořenovou zeleninu, orestuj na oleji, přidej cibuli, nové 
koření, bobkový list a celý pepř, vše zasyp cukrem a zalij vývarem. 
Přidej dcl bílého vína a provař. Poté přidej šípkovou zavařeninu, 
citrónovou šťávu a zahusti strouhankou. Podle chuti dosol či doslaď. 
Propasíruj a zjemni máslem. 

Příběh 
Předpis je přivezený z venkova a zdomácněl v naší pražské kuchyni. 
Šípky na omáčku dal sad, maso posílali příbuzní za 2. světové války 
tak, že babička plnoštíhlé postavy si k pasu připevnila kusy uzeného 
z domácí zabijačky, přehodila přes sebe širokou sukni a mohutný 
fialový žinylkový šál. Takto vystrojená sedla do vlaku, kam dospěla 
čilou chůzí přes jednu vesnici a po příjezdu prošla rázným krokem 
hlídkami SS na tehdejším Denisově nádraží. Po přestáté hrůze nám 
o to více chutnal později vystrojený oběd či večeře. 

 

  

                                         



 

Ježkova polévka 
Autor: Eva Cvrková 

Kategorie: Polévka 

 1/2 kg kysaného zelí 
 1/2 kg brambor 
 300 g pražské šunky 
 1 kelímek kysané smetany 
 4 stroužky česneku 
 1 špetka soli, pepře 
 1/2 balení čočky 

Ingredience na 15 porcí 

 

 

 

Pracovní postup 
Čočku uvař se dvěma litry vývaru. K poloměkké čočce přidej 
nakrájené brambory, zelí se třemi stroužky česneku, solí a pepřem. 
Vše nech uvařit do měkka. Následně přidej kelímek kysané smetany 
a na kostičky orestovanou šunku od kosti. 

Příběh 
Tento recept se v naší rodině vaří už asi 50 let. Vymyslela ho naše 
pražská teta Milena. Její muž, Oldřich Ježek, který pracoval jako 
vedoucí účtárny v dnes už vyhořelém Veletržním paláci, si rád zašel 
skoro každý pátek s kamarády do restaurace U Sojků, nebo do 
Plzeňského dvora na pivo. Domů se často vracel společensky 
unaven, načež každou sobotu dopoledne vyžadoval vydatný, 
vyprošťovací brunch. Tato polévka, ke které teta postupným 
vynalézáním došla, konečně splnila jeho funkci. Postupně jsme tento 
recept převzali celá rodina. Vaří se u nás po větších oslavách a nikdy 
nechybí ani na naší novoroční tabuli, jelikož pomáhá po 
silvestrovské oslavě a dokonce obsahuje čočku, která se na Nový rok 
běžně vaří.  

 

                                                                                                                       



 

Špekové knedlíky 
Autor: Jaroslava Kadlasová 

Kategorie: Hlavní chod 

 12 ks housek 
 100 g sádla 
 350 ml mléka 
 5 ks vajec 
 2 ks cibule 
 250 g slaniny 
 150 g hrubé mouky 
 1 hrst petrželky 
 1 špetka soli 
 1 špetka pepře 
 1 špetka majoránky 

Ingredience na 15 porcí 

 

Pracovní postup 
Housky nakrájej na kostičky, opeč na sádle a nech zchladnout. 
Slaninu také nakrájej na kostičky a orestuj s cibulkou. Následně 
přidej k housce i s petrželkou, solí, pepřem a majoránkou. Odděl 
bílek od žloutku. Sníh a žloutky ušlehej zvlášť a vmíchej do směsi 
housek a slaniny. Přisyp hrubou mouku a vymíchej těsto. Z něj 
následně vytvaruj knedlíky a vař je na páře cca. 7 minut. Hotové 
knedlíky přelij rozpuštěným sádlem. 

Příběh 
Doma se těmto knedlíkům říkalo špekouny. Vařila je matka 
i babička, narozená na Starém Městě. Obě tento recept už 
považovaly za pracnější, nedělal se příliš často. Odkud se v rodině 
vzal, není známo. Předpis v Sandtnerce se dosti liší.  

 

 

 

 

                                         



 

Hráškový krém se šunkou 
Autor: Hana Hubková 

Kategorie: Polévka 

 1/2 l drůbežího vývaru 
 200 g hrášku 
 100 g másla 
 50 g hladké mouky 
 100 ml smetany 
 100 g šunky od kosti 

Ingredience na 15 porcí 

 

   

 

Pracovní postup 
Udělej máslovou jíšku, zalij drůbežím vývarem a nech dvacet minut 
provařit. Přidej hrášek, špetku soli a přilij smetanu. Hrášek rozmixuj 
a celý vývar propasíruj přes cedník. Do hotové polévky přidej 
orestovanou, nakrájenou šunku. 

Příběh 
Tyto pokrmy se šunkou jsem zařadila proto, že pražská šunka byl 
dlouho světoznámý pojem. Doufám, že se její slávu zase podaří 
obnovit. 

 

 

 

 

 

                                         



 

Morkové řezy 
Autor: Libuše Klokočková 

Kategorie: Dezert 

 6 ks žemlí 
 140 g morku 
 140 g mandlí 
 140 g cukru 
 1 špetka skořice 
 4 ks žloutků 
 400 ml smetany 
 1 špetka citrónové kůry 
 2 lžíce polohrubé mouky 
 100 g moučkového cukru 
 50 ml třešňovice 

Ingredience na 4 porce 

 

Pracovní postup 
Kosti s morkem pečeme na 80°C 30 minut. Pomocí nože morek 
vyjmi z kostí a ulož do lednice. Při použití kostí k servírování je 
několikrát vyvař ve slané a octové vodě, následně očisti kartáčkem. 
Vychladlý morek rozmixuj s mandlemi, cukrem a třešňovicí do 
zesvětlení. Žemli nakrájej na kostičky, pokap rozpuštěným máslem 
a popraš polohrubou moukou. Peč na 170°C dozlatova. Namáčej ve 
směsi smetany, citrónové kůry a moučkového cukru, po částečném 
nasátí plň do ¼ kostí, přidej morek, žemli a opakuj do naplnění. 
Zapeč na 180°C dokud morek nezezlátne. 

Příběh 
Tento neobvyklý recept  je z kuchařského kalendáře z r.1921. Je od 
mojí babičky, která z něj často vařila. 

 

 

 

                                         



 

Petřínské buchty 
Autor: Radka Drašnarová 

Kategorie: Dezert 

 250 g hladké mouky 
 250 g polohrubé mouky 
 50 g sádla 
 1/2 kostky droždí 
 1 špetka soli 
 250 ml mléka 
 20 g krupicového cukru 
 1 ks vejce 
 500 g tvarohu 
 100 g moučkového cukru 
 200 g nastrouhaných jablek  
 1 lžíce skořice 

Ingredience na 4 porce 

Pracovní postup 
Do mouky rozdrob droždí a vše zalij vlažným mlékem. Přidej ostatní 
suroviny a zadělej hladké těsto. Přikryj fólií a dej kynout na teplé 
místo. 

Nastrouhej jablka (pokud jsou šťavnatá – vymačkej z nich šťávu) 
a přidej tvaroh s cukrem a skořicí, vše zamíchej. Po vykynutí těsto 
vyválej, rozkrájej a plň tvarohovou náplní. Buchty skládej jednotlivě 
na plech a ještě nech kynout. Peč je na 180°C 20 minut. Ještě teplé 
obaluj v moučkovém cukru s vanilkou. 

. 

 

 

 

 

                                                          



 

Tvarohové taštičky  
Autor: Milena Ježková 

Kategorie: Dezert 

 250 g polohrubé mouky 
 150 g másla 
 150 g tvarohu 
 1 ks vejce 
 1 ks žloutku 
 3 lžíce smetany 
 1 špetka soli 

 
 250 g tvarohu 
 1 hrst rozinek 
 50 g moučkového cukru 

 

 

Pracovní postup 
Z daných surovin vypracuj těsto, které se bude lehce lepit, zabal ho 
do fólie a dej na hodinu odležet do lednice. 

Tvaroh, rozinky a moučkový cukr smíchej dohromady. 

Těsto rozválej na polohrubé mouce, nakrájej na čtverečky, pomaž 
vejcem, naplň tvarohem a vytvoř šátečky. Skládej je na plech, peč na 
170°C dozlatova a ještě horké potírej rozpuštěným máslem s rumem 
a syp moučkovým cukrem. 

   

Příběh 
Jde o starý recept mé maminky a to asi z roku 1925, kdy prošla 
kurzem vaření v Praze při rodinné škole. 

 

 

 

                                         



 

Tvarohové šišky  
Autor: Milena Ježková 

Kategorie: Dezert 

 280 g tvarohu 
 2 ks vejce 
 1 špetka citrónové kůry 
 500 g hladké mouky 
 1 špetka soli 
 1/2 kostky droždí 
 50 g másla 
 60 g rozinek 
 4 ks žloutky 

 

 

Pracovní postup 
Tvaroh, celá vejce, citrónovou kůru a žloutky utři. Přidej mouku, sůl, 
droždí, máslo, rozinky a zadělej hladké těsto, které zabal do fólie 
a nech na teplém místě vykynout. Po vykynutí tvaruj šišky a smaž 
v rozpáleném sádle. Ještě teplé obaluj v moučkovém cukru s čerstvě 
nastrouhanou skořicí. 

 

 

 

 

                                         



 

Staropražská krkovice na černém pivu 
Autor: Dana Picková 

Kategorie: Hlavní chod 

 1, 5 kg vepřové krkovice bez kosti 
 150 g sádla 
 2 ks středně velké cibule 
 6 stroužků česneku 
 1/2 l černého piva  
 1 lžička soli 
 1 ks zázvorového kořene 
 1 špetka pepře černého 
 1 lžička kmínu 

Ingredience na 4 porce 

 

Pracovní postup 
Krkovici protkni na 5-6 místech česnekem. Najemno nastrouhej 
zázvor a potři jím krkovici. Osol, opepři a okmínuj. Vezmi provázek 
na vaření (motouz) a udělej roládu, smyčky musíš důkladně 
utahovat, aby se maso vytvarovalo do válečku. Rozpal pekáč se 
sádlem, maso zprudka opeč ze všech stran a přidej dva celé stroužky 
česneku s nakrájeným zázvorem a čtvrtkami cibule. Zalij ½ litrem 
piva, přiklop a peč do měkka na 150°C cca. 5 hodin. Odklop poklici 
a na 15 minut peč na 180°C dozlatova. Maso vyndej a vysmahni na 
tuk, zapraš jednou lžičkou hladké mouky, přidej vývar a provař. 
Přeceď přes jemný cedník a maso nakrájej na silnější plátky a přelij 
vzniklou omáčkou z výpeku. 

Příběh 
Zasílám recept, který vařila babička jen při slavnostních 
příležitostech, když se sešly všechny děti. Na toto jídlo se vždy celé 
osazenstvo těšilo, protože obvykle se vařila jídla jednoduchá, levná 
a zpravidla bezmasá. 

 

 

                                         



 

Taliány 
Autor: Tomáš Hudera 

Kategorie: Hlavní chod 

 8 kg vepřové libové maso 
 3, 5 kg mladé hovězí maso 
 zázvor 
 kardamom 
 pepř 
 česnek 
 solící směs 
 voda 

 

 

 

Pracovní postup 
Suroviny nakrájej na kousky o velikosti 1-1, 5 cm a promíchej 
s přísadami. Nechej uležet minimálně jeden den. Poté opět  
promíchej a naraz do hovězích střev. Převázáním odděl na buřtíky 
o velikost cca 100-120 g. Naražený výrobek zalij slaným lákem 
a nechej odležet v lednici  2-3 dny. Poté výrobek vař při 80°C asi     
2, 5 hodiny. Po uvaření výrobek zchlaď ve studené vodě. 

  

Doporučujeme taliány ohřívat v teplé vodě asi 30 minut a podávat 
s čerstvým křenem a hořčicí. 

Příběh 
Coby hlavní chod je možné servírovat Střešovické taliány, vyráběné 
ještě podle staré, československé státní normy. Jde o výrobek 
z vepřového masa, který se vaří, ale neudí. Jeho výroba trvá zhruba 
týden. Vypadá jako větší buřt. Před konzumací se půl hodiny ohřívá, 
pak se podává s křenem a hořčicí. 

 

                                         



 

Smažený chřest 
Autor: Eva Poláková 

Kategorie: Hlavní chod 

 1 kg bílého chřestu 
 2 ks citrónu 
 3 lžíce cukru 
 2 lžíce soli 
 1 ks krajíc staršího chleba 
 250 g strouhanky 
 300 g másla 
 1 špetka pepře 

 

Ingredience na 4 porce 

 

Pracovní postup 
Bílý chřest pečlivě oškrábej a odkroj dřevnatou spodní část. Do 
vroucí vody dej sůl, dvě lžíce másla, trochu pepře a vymačkej do ní 
citrón, který tam poté celý vhoď. Nakonec přidej krajíc chleba, který 
vytáhne mírnou hořkost z chřestu. Do pánve vlož zbylé máslo a zpěň 
ho. Přidej strouhanku, zamíchej, osol a opepři tak, aby vznikla řídká 
kaše, do které dáš uvařený chřest a obalíš ho v ní. Smažený chřest 
můžeš podávat s novým bramborem.  

Příběh 
Tento recept mám z Pražské kuchařky mé babičky 

 

 

 

 

                                         



 

Reveňový koláč 
Autor: Libor Engelthaler 

Kategorie: Dezert 

 200 g hladké mouky 
 70 g moučkového cukru 
 100 g másla 
 2 ks žloutků 
 1 špetka citrónové kůry 
 1/2 ks vanilkového lusku 
 1 svazek reveňe 

 

 

 

Pracovní postup 
Z mouky, moučkového cukru, másla, žloutků, citrónové kůry 
a vanilky vypracuj těsto. Dej ho na hodinu odpočinout do lednice. 
Reveň oloupej, nakrájej na plátky a spař v horké vodě (cca. 1 až 2 
minuty). Sceď ji a nech okapat. Vyválej těsto, vylož jím formu na 
koláč. Dno propíchej vidličkou a peč dozlatova na 170°C. Rozprostři 
okapanou rebarboru a ze zbylé šťávy a 150 g krupicového cukru svař 
cukerný rozvar. Vyšlehej bílky a za stálého šlehání přilij horký, 
cukerný rozvar. Po částečném zchladnutí nanes na rebarboru 
a zarovnej hladkým nožem. Dopékej na 170°C 15 minut. 

Příběh 
Babička dostala recepty od paní, od které koupila rodinný dům 
v Podolí a která bývala za první republiky kuchařkou. 

 

  

                                                          

 

 


